
नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध, २०७९ 

  

प्रस्तावनााः  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) ले स्थानीय तहलाई तोकेको 
काम कतयब्य र अधधकार कायायन्वयन गनय सोही ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजिम बेनी नगर 
काययपाधलकाको धमधत २०७9/02/23 गतेको बैठकले नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी काययववधध, २०७9 
स्वीकृत गरेको छ ।  

पररच्छेद्–१ 

प्रारजम्िक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्ि։ (१)  यो काययववधधको नाम “बेनी नगरपाधलकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन 
सम्बन्धी काययववधध,२०७9” रहेको छ ।  

ख) यो काययववधध नगर काययपाधलकाको बैठकबाट स्वीकृत िएको धमधतदेजख लाग ुहनुछे ।  
  

२. पररिाषााः (१) ववषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववधधमा—  

क) “ऐन” िन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ ।  

ख) “नगरपाधलका” िन्नाले बेनी नगरपाधलका बेनीलाई सम्झन ुपदयछ ।  

घ) “कायायलय”िन्नाले बेनी नगरपाधलकाको प्रशासधनक केन्र रहेको कायायलयलाई सम्झनपुदयछ ।  

ङ) “प्रमखु” िन्नाले बेनी नगरपाधलकाको प्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ ।  

च) “प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत” िन्नाले बेनी नगरपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झन ुपदयछ ।  

छ) “पदपूधतय सधमधत” िन्नाले बेनी नगरपाधलकाको “नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काययववधध, २०७९” को दफा 5 बमोजिम गठन हनुे सधमधतलाई सम्झन ुपदयछ ।  

ि) “नगर प्रहरी” िन्नाले बेनी नगरपाधलकाबाट धनयकु्त प्रहरी कमयचारीलाई सम्झन ु पदयछ ।  

झ) “आधथयक वषय” िन्नाले प्रत्येक बषयको श्रावण १ गतेदेजख शरुु िई आषाढ मसान्तमा समाप्त हनुे अवधधलाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

ञ) “नगर काययपाधलका” िन्नाले नेपालको संववधानको धारा २१६ को उपधारा (१), (२), (३) र (४)    
बमोजिम गठन िएको बेनी नगरपाधलकाको काययपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ ।  

ट) “तोवकए वमोजिम” िन्नाले नगर काययपाधलका वा नगर सिाले समय समयमा धनणयय गरी                
तोकेको व्यवस्था  सम्झन ुपछय ।  

 ठ) “िवान” िन्नाले नगर प्रहरी सेवा इकाई प्रमखु बाहेकका प्रहरी िवान सम्झन ुपछय ।  

ड) “नगर प्रहरी हवल्दार” िन्नाले नगर प्रहरी सेवा इकाइको प्रमखुलाई  सम्झनपुछय ।   
 



पररच्छेद्-२ 

नगर प्रहरी सेवा इकाइको गठन, पदपूधतय, योग्यता,सेवा सवुवधा र कायय धबवरण सम्बन्धी 
  

३.  नगर प्रहरी सेवा इकाइको गठन ։ (१) नगरपाधलकामा एक नगर प्रहरी सेवा इकाई रहनेछ िसमा 
देहाय बमोजिमका पदहरु धसियना गरी सेवा करारबाट पदपूधतय गररनेछ ।  

क) प्रहरी सहायक धनरीिक चतथुय स्तर  - १ िना   

ख) प्रहरी हवल्दार सहायक ततृीय स्तर   - २ िना 

ग) प्रहरी िवान, सहायक द्वितीयस्तर   - २ िना  

(२) उपदफा (१) बमोजिमका पदहरुमा पदपूधतय गनय पदपूधतय सधमधतले खलु्ला प्रधतयोधगतािारा उम्मदेवार छनौट 
गरी धनयजुक्तका लाधग प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत समि धसफाररस गनेछ ।  

(३) पदपूधतय सधमधतले आफ्नो कायय सम्पादनको क्रममा आवश्यकता अनसुार सम्बजन्धत धबषयको ववज्ञलाई 
आमन्रण गनय सक्नेछ ।  

(४) पदपूधतय सधमधतबाट धनयजुक्तका लाधग धसफाररस िएका उम्मदेवारहरुलाई प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतले 
नगर प्रहरी इकाई अन्तरगतको पदमा धनयजुक्त द्वदनछे ।  

(५) सेवा ववस्तारको आधारमा नगरपाधलकाले नगर प्रहरी सेवा इकाइमा रहने गरी नगर प्रहरीको थप दरवन्दी 
सिृना गनय सक्नछे ।  
 

४. नगर प्रहरी पदको लाधग आवश्यक योग्यतााः (१) नगर प्रहरी सेवा इकाइमा रहने पदहरुका लाधग 
आवश्यक योग्यता देहाय बमोजिम हनुेछ ।  

क)  नेपाली नागररक,  

ख)  छनौट परीिा शरुु हनु ेद्वदनसम्ममा  १८ बषय उमेर परुा िई ३५ बषय ननाघेको,  

ग)  नैधतक पतन देजखने फौिदारी अधियोगमा सिाय नपाएको,  

घ)  कुनैपधन रािनीधतक दलको सदस्य नरहेको,  

ङ)  कुनै ववध्वंसात्मक वक्रयाकलापमा संलग्न निएको,  

च)  नैधतक पतन हनुे फौज्दारी अधियोगमा सिाय नपाएको,  

छ)  प्रहरी सहायक धनरीिक पदका लाधग प्रवीणताप्रमाणपर तह उत्तीणय गरेको, हवल्दार पदको लधग 
एस.एल.सी.वा सो सरह र िवान पदको लाधग किा ८ (आठ) उतीणय गरेको ।  

ि) पदपूधतय सधमधतले धनधायरण गरे बमोजिमको शाररररक तन्दरुुस्ती िएको,  

(२) उम्मेदवार छनौट गररंदा नेपाल प्रहरी वा नेपाली सेनाबाट सेवा धनवृत्त िएका उम्मदेवारलाई ववशषे 
ग्राह्यता द्वदइनेछ ।  
 

 



५. पदपूधतय सधमधत։ (१) बेनी नगरपाधलकामा प्रहरी सेवा केन्रमा आवश्यक प्रहरीहरुको पदपूधतय गने प्रयोिनका 
लाधग देहाय बमोजिमको एक पदपूधतय सधमधत रहनेछ ।  

(क) प्रशासन शाखा प्रमखु     संयोिक 

(ख) जशिा शाखा प्रमखु     सदस्य 

(ग) लेखा शाखा प्रमखु      सदस्य  

(घ) प्रशासन शाखाको सहायक पााँचौ तहको कमयचारी सदस्य सजचव 

(२) पदपूधतय सधमधतले आफ्नो बैठकमा ववषय ववज्ञको रुपमा सङ्घीय वा प्रदेश प्रहरी कायायलयको प्रधतधनधधलाई 
आमन्रण गनय सक्नेछ ।  
 

6. पदपूधतय सधमधतको काम, कतयब्य तथा अधधकार։  (१) पदपूधतय सधमधतको काम, कतयब्य र अधधकार देहाय 
बमोजिम हनुेछ ।  

क. खलु्ला प्रधतयोधगताको माध्यमबाट नगर प्रहरी अन्तरगतका पदहरुको छनौट परीिाको पाठ्यक्रम 
 धनधायरण गने,  

ख. छनौट परीिाको काययताधलका बनाउन,  

ग. परीिाको वकधसम तोक्ने,  

घ. पदपूधतयका लाधग ववज्ञापन प्रकाशन गने,  

ङ. प्रकाजशत ववज्ञापन अनसुार दरखास्त द्वदने उम्मदेवारहरुको छनौट परीिा सञ्चालन गने,  

च. उम्मदेवारहरुले द्वदइएको परीिा र अन्तवातायमा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा योग्यताक्रम सूची 
 तयार गरी धनयजुक्तका लाधग प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत समि धसफाररस गने ।   

छ. कुल ररक्त पदको बढीमा 20 प्रधतशतसम्म योग्यताक्रमानसुार वैकजल्पक उम्मेदवारको सूची तयार 
 गरी प्रकाशन गने,  

(२) पदपूधतय सधमधतले उम्मदेवार धनयजुक्तका लाधग धसफाररश गरेको धमधतले पन्र द्वदनधिर प्रमखु प्रशासकीय 
अधधकृतले धनयजुक्त द्वदन ुपनेछ ।  

(३) धनयजुक्तका लाधग धसफाररस िएको कुनै उम्मदेवार धसफाररस िएको धमधतले पन्र द्वदनधिर धनयजुक्त बझु्न 
नआएमा सो पदको लाधग मखु्य बैकजल्पक सूचीमा रहेको उम्मदेवारलाई धनयजुक्त द्वदइनेछ ।   

(४) पदपूधतय सधमधतले नगर प्रहरी सेवा इकाई अन्तरगतका पदहरुको छनौट परीिा सञ्चालन गदाय प्रचधलत 
कानूनको बमोजिम काययववधध बनाई कायायन्वयन गनय सक्नेछ ।   

(५) पदपूधतय सधमधतका पदाधधकारीहरुले पदपूधतय सम्बजन्ध कायय सम्पादन गदाय प्रचधलत धनयमानसुारको बैठक 
ित्ता तथा अन्य सवुवधा पाउनेछन ।  
 

 



६. नगर प्रहरी कमयचारीहरुको सवुवधााः (१) नगर प्रहरी सेवा इकाई अन्तरगतका कमयचारीले अनसूुची -१ मा 
उल्लेख िए बमोजिमको सवुवधा पाउनछेन ।  
 

७. काययधबवरणाः नगर प्रहरी कमयचारीहरुको काययधबवरण अनसूुची-२ मा उल्लेख िए बमोजिम हनुेछ ।  
  

पररच्छेद्-३ 

नगर प्रहरी सेवा इकाइको काम कतयव्य र अधधकार 

८. नगर प्रहरी कमयचारीका काम, कतयव्य र अधधकार։ (१) यसमा काययववधधमा अन्यर उल्लेख िएको बाहेक 
नगर प्रहरी कमयचारीका काम, कतयब्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनुेछन ्।   

क. सावयिधनक आवागमनमा बाधा प¥ुयाई बाटोमा राजखएका, सावयिधनक स्थान ओगटेर राजखएका 
धनमायण सामाग्री र पसल व्यवसायबाट िएका अवरोध हटाउन लगाउने हटाउन नमानेमा आफै 
हटाई हटाउाँदा लागेको खचय सम्वजन्धत व्यजक्तबाट असूल उपर गनय नगरपाधलकामा पेश गने,  

ख. स्थानीय बिार तथा पावकय ङ्ग स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गने,  

ग. नगर िेरधिर दैधनक रुपमा धसियना हनुे फोहरमैला धनधायररत प्रकृया बमोजिम धनधायररत    समय 
र स्थानमा राख्न लगाउने,  

घ. सावयिधनक िग्गा बाटो मठ, मजन्दर, ढल, नाला, चोक, पोखरी धमजच कसैले घर कम्पाउण्ड  
ङ. टहरा वा त्यस्त अन्य धनमायण कायय गरेको, अनधधकृत रुपले उपिोग गरेको र नगरपाधलकाबाट 

धनमायण इिाित नधलई िवन लगायतको संरचना धनमायण गरेको देजखएमा सोको प्रधतवेदन नगर 
प्रमखु समि पेश गने,  

च. छाडा पश ुधनयन्रणमा धलई नगर सिाले तोके बमोजिमको िरीवाना धलई पश ुधनीलाई जिम्मा 
द्वदने । िररवाना धतनय इन्कार गरेमा धनयन्रणमा धलइएको पश ुधललाम प्रवक्रयामा लैिाने, (६)  
स्वास््यका लाधग हाधनकारक, सडेगलेका र उपिोग्य म्याद समाप्त िएका खाद्य पदाथय धबक्री 
ववतरणमा रोक लगाउने र त्यसरी रोक लगाउाँदा पधन धबक्री गरेको पाइएमा त्यस्ता सामानहरुको 
धबवरण तत्काल तयार गरी नगरपाधलकामा प्रधतवेदन पेश गने,    

छ. रोगी वा कानूनले धनषेध गरेका पशपंुिी, िीविन्तहुरु काटमार गनय नद्वदने र त्यस्ता पशपंुिी 
िीविन्तकुा मास ुधबवक्र ववतरणमा रोक लगाउन े। अटेर गरेमा त्यस्ता मास ुिफत गरी सरुजित 
रुपमा नष्ट गने,  

ि. छाडा कुकुर धनयन्रण गने र मरेका िीविन्त ुसमयमै गाडन लगाउने ।  
झ. खतरा उत्पन्न हनुे वकधसमका रुख,िोजखमपूणय घर पखायल, टेधलफोन तथा धबिलुीको तार, पोलको 

लगत तयार गरी नगर प्रमखु समि पेश गने,  

ञ. नगरका मखु्य बिारजस्थत वडा सधमधत, टोल ववकास संस्था, आमा समूह तथा सामदुावयक 
प्रहरीसाँगको सहकाययमा सरसफाई अधियान सञ्चालन गरी नगरपाधलकाले तोकेको सरसफाई 
सम्बन्धी मापदण्डको कायायन्वयन गने,  

ट. न्यावयक सधमधतले गरेका धमलापर तथा धनणययको कायायन्वयन गनय सहयोग गने,  



ठ. सावयिधनक, ऐलानी र पती िग्गा, सावयिधनक िवन, सम्पदा तथा िौधतक पूवायधारको संरिण र 
सरुिा गने÷ गराउने,  

ड. नगर काययपाधलका र नगर सिाबाट पाररत ऐन, काययववधध, नीधत तथा धनणयय कायायन्वयन गने÷ 

गराउने,  
ढ. नगरपाधलकाको चल, अचल सम्पजत्त (िवन, िग्गा, पाकय , मेजशन, उपकरण आद्वद) को सरुिा       

गने ।  
ण. ईिाित ववना पेशा, व्यवसाय गरेको फेला परेमा सोको प्रधतवदेन तयार गरी नगरपाधलकामा पेश 

गने,  

त. नगर िेरमा धिते्त लेखन, पोल व्यानर, क्रस व्यानर र ववज्ञापन नीधतले धनषेध गरेको ववज्ञापन 
प्रचारप्रसार सामाग्री तथा पोष्टर टााँस्ने काययमा पूणयतया प्रधतवन्ध लगाउने अटेर गनेलाई िररवाना 
गनय धसफाररस गने,  

थ. ववना ईिाित व्यानर, होधडङ्ग वोडय, ग्लोबोडय, धनयोनसाईन लगायतका अन्य ववज्ञापन सामाग्री राखेको 
पाईएमा ईिाित धलन लगाउने,   

द. नगरपाधलकाबाट आयोिना हनुे सिा,सम्मलेन,ताधलम,अभ्यास काययक्रम आद्वद र स्थानीयस्तरमा हनु े
सिा समारोह, परम्परा तथा िारा चाडपवयमा सरुिा व्यवस्थापन गने,  

ध. नापतौलका सामाग्रीको चेक िााँच गने, पसल व्यवसायमा मूल्य सूजच राख्न लगाउने ।  
न. होटल, रेषु्टरेन्ट, गेष्ट हाउस, मसाि पालयर िस्ता व्यवसायहरु स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन 

िए निएको धबषयमा अनगुमन गने र मापदण्ड अनरुुप सञ्चालन निएको पाईएमा कारवाहीका 
लाधग नगरपाधलकामा प्रधतवेदन पेश गने,  

ऩ. अरुलाई वाधा पगु्ने गरी लाउड जस्पकर रेधडयो वा ध्वनी उत्पादन गने अन्य उपकरण प्रयोग गनय 
नद्वदन े।  

प. नगरमा ध्वनी, धवुा, प्रकाश अथवा अन्य कुनै कारणले सावयिधनक रुपमा वाधा पगु्न ेगरी उद्योग 
धन्दा सञ्चालनमा रोक लगाउने ।  

फ. दमकल ९ँाँष्चि द्यचष्नबमि० सेवालाई २४ सैं घण्टा चसु्त र दरुुस्त राख्न ेकाययमा सहयोग गरी  
आगलाधग िएको अवस्थामा तरुुन्त दमकल सवहत आगलागी स्थलमा गई आगलागी धनयन्रण 
गनय सहयोग गने,  

ब. ववपद् वा महामारी फैधलएको स्थानमा खोिी,उद्धार तथा राहतका लाधग तरुुन्त खवटएर िाने,  
ि. नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशाशकीय अधधकृतबाट प्राप्त आदेश कायायन्वयन गने,  

नगर काययपाधलकाले तोके बमोजिमका अन्य काययहरु गने  ।   

  



पररच्छेद - ४ 

आचरण तथा ववदा सम्बन्धी 
  

९. आचरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) नगर प्रहरी सेवा इकाई अन्तरगतका प्रहरी प्रमखु र िवानले देहाय  
बमोजिमको आचरण पालना गनुय पनेछ ।   

क) दान उपहार धलन नहनु े։ सरकारी कामको धसलधसलामा नगरपाधलकाको स्वीकृधत ववना स्वदेशी वा ववदेशी 
संघ संस्था, धनकाय वा व्यजक्त कसैबाट पधन कुनै प्रकारको दान, बकस, परुस्कार, कोसेली र उपहार स्वीकार 
गनुय हदैुन ।  

ख) चन्दा धलन नहनुे ։ नगर प्रहरी कमयचारीले नगरपाधलकाको पूवय स्वीकृधत ववना कुनै पधन कामको धनधमत्त 
कुनै पधन वकधसमको चन्दा माग्न, स्वीकार गनय र अरु कुनै वकधसमको आधथयक सहायता धलन ुहुाँदैन ।  

ग) सम्पजत्तको वववरण द्वदनपुनेाः  (१) यो काययववधध बमोजिम धनयजुक्त हनुे प्रहरी कमयचारीले धनयजुक्त िएको 
धमधतले दईु मवहना धिर र प्रत्येक आधथयक बषय शरुु िएको धमधतले साठी द्वदनधिर  धनधायररत ढााँचा बमोजिमको 
सम्पजत्त धबवरण िरी कायायलयमा बझुाउन ुपनेछ ।  

घ)  व्यापार व्यवसाय गनय नहनुेाः कुनै पधन नगर प्रहरी कमयचारीले नगरपाधलकाको स्वीकृती वेगर देहायका 
काम गनुय हुाँदैन ।  

१. कुनै व्यापार गनय 

२. कुनै फमयको वहस्सेदार वा सञ्चालक हनु 

३. आफ्नो नाममा दताय गरी व्यवसाय चलाउन ।  

ङ) कायायलयसाँग सम्बजन्धत कुराहरु प्रकाश गनय नहनुेाः नगर प्रहरी कमयचारीले कायायलयसाँग सम्बजन्धत आफुले 
थाहा पाएका कुराहरु नगरपाधलकाको अनमुधत वेगर अरु कसैलाई िनु्न, पर पधरकालाई िानकारी द्वदन ुवा 
आफैले लेखेर प्रकाशन गनुय हुाँदैन ।  तर,सावहजत्यक, कलात्मक, ऐधतहाधसक अथवा वैज्ञाधनक र व्यवसावयक 
ववषयको लेख रचनाहरु प्रकाशन गदाय नगरपाधलकाको पूवय स्वीकृधत धलनपुने छैन ।  

च) आलोचना गनय नहनुेाः नगर  प्रहरी  कमयचारीले नगरपाधलकाको नीधत ववरुद्ध हनुे गरी वा नगरबासीको 
िावनामा खलल पगु्ने गरी िाषण, सम्वाद गनुय हुाँदैन ।  

छ) धनवायचनमा िाग धलन नहनुे ँ ाः नगर प्रहरी कमयचारीले कुनै पधन रािनैधतक दलबाट उम्मेदवार िै धनवायचनमा 
िाग धलन, कसैको धनधमत्त मत माग्न वा अन्य कुनै प्रकारले प्रिाव पानुय हदैुन ।  

तर कसैलाइ मत द्वदएको वा द्वदने ववचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचधलत काननुवमोजिम आफनो मताधधकार 
गोप्य रुपमा प्रयोग गनय बाधा पने छैन ।  

ि) रािनीधतमा िाग धलन नहनुेाः नगर प्रहरी कमयचारीले कुनै रािनैधतक दल र सोसाँग सम्बजन्धत संस्थाको 
सदस्य बन्न, रािनीधतमा िाग धलन, रािनैधतक संस्थालाई सहायताको धनधमत्त चन्दा द्वदन अथवा कुनै रािनैधतक 
संस्था वा आन्दोलनलाई अन्य कुन ैप्रकारले आफ्नो प्रिाव पाने गरी सहयोग गनय हुाँदैन ।  



झ) समय पालन र धनयधमततााः नगर प्रहरी कमयचारीले द्वठक समय तथा धनयधमत रुपमा कायायलयमा हाजिर 
हनुपुदयछ र साधारणतया धबदा स्वीकृत नगराई कायायलयमा अनपुजस्थत रहन ुहुाँदैन ।  

ञ) अनशुासन र आज्ञापालनाः (१) नगर प्रहरी कमयचारीले अनशुाजशत िई आफ्नो कतयव्य  तत्परताको साथ 
पालना गनुय पदयछ  ।  

ट) नगर प्रहरी कमयचारीले आफनो कायायलयको काम सम्बन्धी कुरामा आफूिन्दा माधथका अधधकृतले द्वदएको 
आज्ञालाई तदारुकतासाथ पालन गनुयपदयछ ।  

ठ) नगर प्रहरी कमयचारीले आफूिन्दा माधथका सबै अधधकृतहरु प्रधत उजचत आदर प्रकट गनुयपनेछ ।  

ड) नगर प्रहरी कमयचारीले बावहरी प्रिाव पानय नहनुेाः नगर प्रहरी कमयचारीले आफनो नोकरी सम्वन्धी कुरामा 
आफूिन्दा माधथका अधधकृतमाधथ कुनै अनजुचत प्रिाब पानय अथवा प्रिाब पाने प्रयत्न गनुय हदैुन ।  

ढ) बहधुबबाह, बालधबबाह, अनमेल धबबाह गनय वा गराउन हुाँदैन,  

ण) नगर प्रहरी कमयचारीले मादक पदाथय सेवन गनुय हुाँदैन ।  
  

१०. धबदा ։ नगर प्रहरी कमयचारीले बषयिररमा देहाय बमोजिमको धबदा पाउने छन ।  

१)  िैपरी आउने र पवय ववदााः यो धबदा बषयिररमा िम्मा बाह्र द्वदनमा नबढाई धलन सवकनेछ । बषयको अन्तमा 
सजञ्चत रहेको यो धबदा आगामी बषयको लाधग जिम्मेवारी सने छैन ।  

२) वकररया ववदााः कुल धमय अनसुार आफै वकररया बस्न ुपरेमा वा प्रहरी कमयचारीको बाबआुमा, बािेबज्यै, 

छोराछोरी वा सास ुससरुाको मतृ्यू िएको वा परुुष कमयचारीको पत्नी र मवहला कमयचारीको पधतको मतृ्यू िएको 
अवस्थामा पन्र द्वदन वकररया धबदा द्वदइनेछ ।  

३) प्रसतुी ववदााः मवहला प्रहरी कमयचारी गियवती िएमा धनिले सतु्केरीको अजघपधछ गरी अन्ठानब्बे द्वदन प्रसधुत 
धबदा धलन पाउनेछ । यस प्रकारको प्रसधुत धबदा सेवा अवधधिर दईु पटक मार द्वदइनेछ ।  

४) यो काययववधध बमोजिम धबदामा बसेको प्रहरी कमयचारीले धबदा बसे अवधधको परुा तलब पाउनेछ ।  

५) धबदा अधधकारको कुरा होइन सहधुलयत मार हनुेछ ।  

६) यो काययववधध बमोजिमको सबै धबदाहरु प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत वा धनिले अजख्तयारी द्वदएको      
अधधकृतले स्वीकृत गनेछ ।  
  

११. ववदा नधलई घर वस्न नहनुाेः (१) यो काययववधध बमोजिम धबदा नधलई गैर हाजिर बस्न पाइन ेछैन ।  
(२)उपदफा (१) बमोजिम धबदा नधलई गैर हाजिर बस्न ेप्रहरी कमयचारीलाई नगरपाधलकाले सेवाबाट हटाउन 
सक्नेछ ।  
 

 

 

 

 

 



पररच्छेद - ५ 

सिाय तथा उत्तरदावयत्व सम्बन्धी व्यवस्था 
  

१२. सिाय सम्बन्धी व्यवस्था ։  (१)  प्रहरी सेवा केन्रमा काययरत कुनै प्रहरी कमयचारीले आचरण सम्बन्धी 
कुराहरु उल्लंघन गरेमा, अनशुासनहीन काम गरेमा वा नगरपाधलकालाई हानी नोक्सानी हनु ेगरी देहायको 
कुनै कायय गरेमा प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतले देहायको सिाय गनय सक्नेछ ।  

क) आफ्नो जिम्मवेारीको काम सन्तोषिनक रुपमा सम्पादन नगरेमा,  

ख) अनशुासनहीन कायय गरेमा,  

ग) आचरण ववपररत कायय गरेमा,  

घ) द्वदइएको आदेश धनदेशनको पालना नगरेमा, 

ङ) मनाधसव कारणववना वा ववदा नधलई गैरहाजिर िएमा,  

छ) लापरवाह गरी कायायलयलाई हानी नोक्सानी प¥ुयाएमा,  

ि) आचरण ववपररतको कायय गरेमा,  

झ) प्रचधलत कानून ववपररतको कायय गरेमा ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कायय गरेको प्रमाजणत हनु आएमा सम्बजन्धत प्रहरी कमयचारीलाई देहाय 
बमोजिमको सिायाँ गररनेछ ।  

१. नधसहत द्वदने,  

२. शारीररक थकाई हनुे (फवटक) सिाय गने,  

३. लापरवाही गरी नगरपाधलकालाई नोक्सानी िए बमोजिमको रकम धनिको तलव ित्ता वा  प्रचधलत 
   कानून बमोजिम गरी धनि वा धनिको एकाघर सगोलका पररवारको सदस्यको नाममा रहेको चल 
   अचल सम्पजत्तबाट असलु गने,  

४. िववष्यमा स्थानीय तहको सेवामा अयोग्य नठहररने गरी नोकरीबाट बखायस्त गने,  

५. िववष्यमा स्थानीय तहको सेवामा अयोग्य ठहररने गरी नोकरीबाट बखायस्त गने ।  

  (३) माधथ उपदफा (२) मा िनुसकैु लेजखएको िए तापधन कुनै प्रहरी कमयचारीलाई सिाय द्वदनअुजघ आफ्नो 
सफाई पेश गनयका लाधग मनाधसव समय द्वदइनेछ ।  
 

१३. प्रशासधनक धनयन्रण सम्बन्धीाः नगर प्रहरीका सबै कमयचारीहरु नगरपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीय      
अधधकृत माफय त प्रशासन शाखाको प्रत्यि प्रत्यि रेखदेख र धनयन्रणमा रहनेछन ।  
 

 

 

 

  



पररच्छेद्–६ 

ववववध 

१४. तालीम सम्बन्धी व्यवस्थााः नगर प्रहरी सेवा इकाईमा रहने कमयचारीहरुको लाधग आवश्यकता अनसुार 
आधारितू ताधलमको व्यवस्था नगरपाधलकाले गनेछ ।  
 

१5. पोशाक तथा दज्यायनी जचन्हाः (१) नगर प्रहरी सेवा इकाईका प्रहरी कमयचारीहरुले तोवकए बमोजिमको 
औपचाररक पोशाक तथा दज्यायनी जचन्ह लगाउन ुपनेछ ।  

(२) नगर प्रहरीले लगाउन ेपोशाक र दज्र्यानी जचन्हको रंग र ढााँचा नगर काययपाधलकाले तोवकद्वदए बमोजिम 
हनुेछ ।  
 

१६. चाडपवय खचयाः नगर प्रहरी सेवा इकाईका कमयचारीहरुलाई आफ्नो िातीय परम्परा अनसुार मनाइन े
चाडपवय खचय वापत बवषयक एक मवहनाको आधारितू तलब बराबरको रकम िकू्तानी द्वदइनेछ । तर, यो सवुवधा 
छ मवहना सेवा अवधध िकू्तान निई पाइने छैन ।  
 

१७. काययववधधको व्याख्यााः यो काययववधध कायायन्वयनको क्रममा काययववधधमा रहेको कुनै वाक्यांश र हरफहरु 
सम्बन्धमा अस्पष्टता आई द्विववधा उत्पन्न िएमा नगर काययपाधलकाले गरेको व्याख्या बमोजिम कायायन्वयन  
हनुेछ ।   
 

१8. काययववधधको संशोधनाः यो काययववधधको संशोधन नगर काययपाधलकाको बैठकबाट हनुेछ ।  

  



अनसूुची–१ 

(धनयम ७ साँग सम्बजन्धत)  

नगर प्रहरी सेवा इकाई अन्तरगतका कमयचारीले पाउने सवुवधा 
 

      पद     माधसक तलव      पोशाक बावषयक  

प्रहरी सहायक धनरीिक चतथुयस्तर  29728  10000 

प्रहरी हवल्दार सहायक ततृीय स्तर   27612   १०००० 

प्रहरी िवान सहायक द्वितीय स्तर      26082  १००००  

  



अनसूुची–२ 

(धनयम ८ साँग सम्बजन्धत) 

नगर प्रहरी सेवा इकाइका प्रहरी कमयचारीहरुको कायय धबवरण 

 

१. प्रहरी सहायक धनरीिकको कायय धबवरणाः  

क) नगर प्रहरी सेवा इकाई प्रमखु िै कामकाि गने,  

ख) प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत मातहत र प्रशासन शाखाको समन्वयमा रही कायय सम्पादन गने,  

ग) प्रहरी िवानहरुलाई ड्यटूी खटाई धनिहरुको कायय सम्पादनको अनगुमन गने,  

घ) नगर प्रहरी सेवा इकाइको काम, कतयब्य र अधधकारमा उल्लेजखत काययहरु प्रिावकारी रुपमा कायायन्वयन 
गने÷ गराउने,  

ङ) कायय सम्पादन सम्बन्धी दैधनक तथा साप्तावहक रुपमा प्रधतवदेन तयार गरी प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत 
समि पेश गने,  

च) नगर प्रहरी िवानहरुको मनोबल वृवद्ध हनुे खालका अधतररक्त वक्रयाकलापहरुको आयोिना गने,  

छ) उत्कृष्ट कायय सम्पादन गने िवानहरुको अधिलेख राखी परुस्कृत गनय नगरपाधलकामा धसफाररस गने,  

ि) नगर काययपाधलकाबाट तोवकए बमोजिमका अन्य काययहरु गने ।  
 

२. प्रहरी हवल्दार तथा िवानको कायय धबवरणाः  

क) नगर प्रहरी सेवा इकाइ प्रमखुको प्रत्यि मातहतमा रही कामकाि गने,  

ख) आफु खवटएको िेरमा इमान्दारी, वफदारी र समन्वयात्मक रुपमा कायय सम्पादन गने,  

ग) कायय सम्पादन सम्बन्धी दैधनक तथा साप्तावहक रुपमा प्रधतवेदन तयार गरी नगर प्रहरी सेवा इकाई     
प्रमखु समि पेश गने,  

घ) नगर काययपाधलकाबाट तोवकए बमोजिमका अन्य काययहरु गने ।    
  

आज्ञाले 

धोलकराि ढकाल 

प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत 


